
MAIOR CONFORTO
para a sua criação.

MELHOR RESULTADO
para os seus negócios.
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TopComfort Agro é a primeira telha de fibrocimento  
com propriedades térmicas.

Produzida na cor branca, ela reflete grande parte dos raios solares  

e já vem pronta para ser instalada. O resultado disso é muita praticidade 

e a diminuição do consumo energético para a climatização da instalação.

A redução de temperatura pode chegar até 8 oC em ambientes  

não pressurizados.

Ideal para galpões, aviários, pocilgas e outras aplicações  

da agroindústria.

Melhor QUALIDADE e melhor CUSTO-BENEFÍCIO.

FÁCIL INSTALAÇÃO, substituição 
e manutenção de longo prazo.

Maior CONFORTO TÉRMICO:
ambientes internos até 8 oC mais frescos
do que os externos.

RESISTENTE à corrosão.

Economia de energia
A telha TopComfort Agro ajuda na economia de 

energia, melhorando o funcionamento e a vida útil 
dos equipamentos de exaustores e ventiladores. 

Mais qualidade na produtividade
Melhora a qualidade do produto final, contribuindo 

para a melhoria do manejo da criação 
e da taxa de conversão alimentar.
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TOPCOMFORT
AGRO

MIDFELT 4+

EXCELENTE RELAÇÃO CUSTO-BENEFÍCIO:

SEM AMIANTO

FÁCIL DE INSTALAR

+ CONFORTO TÉRMICO
Em ambientes não pressurizados,  
a redução de temperatura pode  
chegar até 8 oC.

+ AMBIÊNCIA
Maior conforto para os animais.

+ SEGURANÇA
Vedação que evita procriação  
de insetos e pragas.

+ ESTANQUE
Ótima vedação contra vazamentos.

AS PEÇAS DE ACABAMENTO
são pintadas.

FÁCIL DE LIMPAR

DISPONÍVEL
em todo o território nacional.

+ BELEZA
Telha pigmentada na cor branca.

+ RESISTÊNCIA
Contra amônia, enxofre e outros gases,  
não sofre oxidação.

+ CONFORTO ACÚSTICO 
Atenua o ruído das chuvas quando  
comparada às telhas tradicionais metálicas.

+ DURABILIDADE
À base de cimento branco  
e dióxido de titânio, possui tecnologia  
de camada multifuncional.

Conheça o Midfelt 4+, um material de  
lã de vidro com alto desempenho isolante.
 
Aproximadamente 80% do calor interno vem do telhado, 
mas, utilizando a lã de vidro para forrar seu ambiente em 
conjunto com as telhas TopComfort Agro, você gera ainda 
mais economia e desempenho para seu agronegócio.
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• Ótimo desempenho térmico e acústico, evitando o estresse dos animais.

• Diminuição do índice de mortalidade.

• Melhora no desempenho zootécnico dos animais.

• Maior alojamento de animais por m2.

• Telha mais leve para estrutura, a partir de 16 kg/m2 (peso para cálculo).

• Consumo de água adequado para a melhora da conversão alimentar.
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CONHEÇA  
O MIDFELT 4+
ISOVER.

RECOMENDAÇÃO:

+ CONFORTO 

• Maior conforto na instalação (Soft Touch).

+ SUSTENTABILIDADE 

•    Novas matérias-primas, 
resultando em um produto com 
baixo impacto ambiental.

• 65% de vidro reciclado.

• Menor emissão de gases. 

+ SEGURANÇA

• Produto incombustível. 

• Não goteja em caso de incêndio.

• Totalmente seguro para a saúde.

+ DESEMPENHO

• Boa retomada de espessura.

• Agilidade na instalação.

• Qualidade final da instalação.

O Midfelt 4+ é um feltro de lã de vidro 
desenvolvido pela Isover especialmente para 
o mercado agro. Trata-se de um material 
contínuo, estável, que facilita e torna a instalação 
mais rápida.
A lã de vidro Midfelt 4+ Isover proporciona  
ao sistema um bloqueio térmico e acústico,  
o que diminui consideravelmente a incidência de 
calor transmitido pela cobertura ao ambiente.

Não exponha sua lã de vidro Isover às intempéries. 

Caso o material fique molhado, ele pode recobrar seu estado original após  
ser acondicionado em ambiente ventilado. Em casos assim, procure nossa 
equipe técnica.

ANTIBACTERIANO
E ANTIFÚNGICO
- Evita a propagação de fungos,
bactérias e roedores.

SUSTENTÁVEL 
- Feito com vidro reciclável.

DURÁVEL

Investindo nas telhas TopComfort e no isolamento com Midfelt 4+ Isover, você pode 
ter um alto retorno financeiro, considerando apenas o fator de economia energética 
que o seu agronegócio terá.
 
Com a redução da temperatura, você irá gastar menos energia elétrica para manter 
os ambientes climatizados, aumentando o bem-estar animal e, consequentemente, 
o rendimento da sua criação. E, combinando com a lã de vidro, a economia poderá  
ser ainda maior.
 
Com um sistema de fácil instalação e manutenção, basta lavar a telha com um jato 
de água sem utilizar nenhum produto químico, diferentemente de uma telha metálica.
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INVESTIR EM SOLUÇÕES 
É INVESTIR NO SEU NEGÓCIO.

BENEFÍCIOS E ECONOMIA
AGORA E A LONGO PRAZO.

IsoverBR

Isoverbrasil

IsoverBrasil

Isover-Saint-Gobain-Brasil

www.isover.com.br

OWASonex

owa_sonex

OWASonexBrasil

owa-sonex-brasil

www.owa.com.br

www.saint-gobain.com.br

placodobrasil

placodobrasil

placodobrasil

placodobrasil

www.placo.com.br

Quartzolit

quartzolit

weberquartzolit

quartzolit

www.quartzolit.weber

BrasilitOficial

brasilitoficial

SaintGobainBrasilit

brasilit

www.brasilit.com.br

EcophonBrasil

ecophon_brasil

ecophontv

www.ecophon.com/br
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